Document acreditatiu de la modificació de la inscripció en el Registre d’Agents
de la Seguretat Industrial de Catalunya d’una empresa instal·ladora,
mantenidora i/o reparadora d’instal·lacions industrials

GENERALITAT DE CATALUNYA

Us informem que d’acord amb la declaració responsable presentada amb data 12/12/2018 i codi
identificador (ID) ZBK9VB82M , s’ha modificat la inscripció en el Registre d’Agents de la Seguretat
Industrial de Catalunya, la persona física/jurídica amb les dades següents:
Dades identificatives
Nom de la persona/Raó Social

ALVIFOC SA
NIF/Número d’inscripció

A08411175
Adreça

Avinguda- Meridiana, 568 BAIXOS
08030 - Barcelona

Àmbit
reglamentari

Activitat

Categoria

Especialitats

Electricitat

Gas

Protecció
contra incendis

Instal·lacions de baixa
tensió
Posada en marxa
Manteniment
Reparació i adequació
d'aparells Adequació
d'aparells per família
de gas
Activitat: instal·lació
Activitat: manteniment

IBTB
CatB

Sistemes de detecció i alarma
Sist. d'abastament d'aigua
Sist. hidrants
Extintors d'incendis
Sist. de boques d'incendis
Sist. de columna seca
Sistemes fixos d'extinció per
ruixadors automàtics i aigua
polvoritzada
Sist.d'extinció d'escuma física
Sist.d'extinció per pols
Sist.d'extinció agents gasosos
Sistemes d'extinció per aerosols
condensats
Sistemes de senyalització
luminescent

Girona, 02/01/2019
Podeu consultar les dades i els documents del vostre expedient a Les meves gestions, que trobareu
dins de l’apartat de Tràmits i formularis de Canal empresa, indicant el codi identificador del tràmit (ID) i
el NIF de la persona o el seu representant.

Doc.original signat per:
Serveis d'Administració
Electrònica 02/01/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0Q7MU7BBXJ5FVA0TCIL9UW2DMBH5D270*
0Q7MU7BBXJ5FVA0TCIL9UW2DMBH5D270

Data creació còpia:
02/01/2019
Data caducitat còpia:
02/01/2022
Pàgina 1 de 2

Documento acreditativo de la modificación de la inscripción en el Registro de
Agentes de la Seguridad Industrial de Catalunya de una empresa instaladora,
mantenedora y/o reparadora de instalaciones industriales
Le informamos que de acuerdo con la declaración presentada en fecha 12/12/2018y código
identificador (ID) ZBK9VB82M, se ha modificado la inscripción en el Registro de Agentes de la
Seguridad Industrial de Catalunya, la persona física/jurídica con DNI/NIF núm.A08411175, con los
datos siguientes:

GENERALITAT DE CATALUNYA

Datos identificativos
Nombre de la persona/Razón social
ALVIFOC SA
NIF/ Número de inscripción
A08411175
Dirección

Avinguda- Meridiana, 568 BAIXOS
08030 - Barcelona

Los ámbitos reglamentarios, especialidades y/o categorías inscritas son los siguientes:

Ámbito
reglamentario

Actividad

Categoria

Especialidades

Electricitat

Gas

Protecció
contra incendis

Instal·lacions de
baixa tensió
Posada en marxa
Manteniment
Reparació i
adequació d'aparells
Adequació d'aparells
per família de gas
Activitat: instal·lació
Activitat:
manteniment

IBTB
CatB

Sistemes de detecció i alarma
Sist. d'abastament d'aigua
Sist. hidrants
Extintors d'incendis
Sist. de boques d'incendis
Sist. de columna seca
Sistemes fixos d'extinció per
ruixadors automàtics i aigua
polvoritzada
Sist.d'extinció d'escuma física
Sist.d'extinció per pols
Sist.d'extinció agents gasosos
Sistemes d'extinció per aerosols
condensats
Sistemes de senyalització
luminescent

Girona, 02/01/2019
Puede consultar los datos y documentos de su expediente en Mis gestiones, que se encuentra en el
apartado de Trámites y formularios de Canal empresa, indicando el código identificador del trámite
(ID) y el NIF de la persona o su representante.

Doc.original signat per:
Serveis d'Administració
Electrònica 02/01/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0Q7MU7BBXJ5FVA0TCIL9UW2DMBH5D270*
0Q7MU7BBXJ5FVA0TCIL9UW2DMBH5D270

Data creació còpia:
02/01/2019
Data caducitat còpia:
02/01/2022
Pàgina 2 de 2

